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Hvad er Agenda 21? På FN’s 
hjemmeside står der: ”Agen-

da 21 er en omfattende handlings-
plan, der skal iværksættes globalt, 
nationalt og lokalt af organisatio-
ner i FN-systemet, regeringer og 
de såkaldte ”Major Groups” på alle 
områder, hvor mennesket påvirker 
miljøet.”[1] 

Mange tror, at Agenda 21 nu er 
en forældet, forsømt politik. Det er 
langt fra sandt. For eksempel un-
derstøttes Agenda 21 af det grad-
vise, globale økonomiske kollaps, 
og FN-konferencen om ”Post- 2015 
Sustainability Agenda“[2] (Post-
2015 agenda om bæredygtighed, 
red) var en tydelig gentagelse. Forta-
lere siger, at Agenda 21 bare er ”blød 
lovgivning” uden bid. Men de ly-
ver. I løbet af 20 år er planen i smug 
blevet integreret i lokalpolitik ove-
ralt i USA. Det kaldes ”bæredygtig 
udvikling”. Hvor end det ses, finder 
man de tre ord: Økologi, økonomi 
og egenkapital. På den næste FN‘-
konference, hvor pave Frans, med-
lem af jesuiter-ordenen, vil promo-
vere sin seneste encyklika, hedder 
det ”folk, planet og velstand”[3].

Agenda 21 sås første gang fuldt 
udviklet på FN’s ”Miljø- og Ud-
viklingskonference” (UNCED), 
også kaldet Rio-konferencen i 
1992[4]. 16.000-17.000 „delege-
rede“, der på en eller anden måde 
fik officiel status som FN-tjenes-
temænd, kom rejsende fra hele ver-
den for at deltage i en 11-dages fest 
i Rio De Janeiro. Her blev de præ-
senteret for Agenda 21, FN’s hand-
lingsplan fra Rio: Et dokument på 
over 300 sider[5], som de blev bedt 
om at godkende, selv om det fore-
kommer usandsynligt, at mange ha-
vde haft tid til selv at læse det. Ikke 
overraskende var det, at de stemte 
for planen, og pludselig var det FN‘s 
officielle verdenspolitik.

Jeg talte for nylig med en Rio-
delegat fra Santa Cruz, som er uenig 
i den måde, hvorpå jeg har beskre-
vet Rio-topmødet ovenover. Mere 
end 20 år er gået, og hun tror fuldt 
ud, at dokumentet blev oprettet ef-
ter aftale i Rio, at dets ideer og prin-
cipper ikke kan betvivles, og at det 
kun er blevet forbedret sidenhen. 
Det er det geniale ved måden, hvor-
på dette verdensomspændende og 
samfundsmanipulerende program 

er blevet udbredt, da velmenen-
de mennesker bliver tilhængere på 
grund af poetisk lydende, men ukla-
re begreber, og løftet om omsorg 
for menneskeheden, samt kløgtig 
vildledning.

Faktisk var Agenda 21-doku-
mentet i vid udstrækning et værk af 
Maurice Strong, en mystisk mand 
med en dobbeltsporet karriere som 
både højtstående embedsmand i FN, 
milliardær og økonomisk insider, 
der udvandt Jordens ressourcer i 
olie- og mineindustrien. Strong in-
dtog først verdensscenen som frem-
trædende generalsekretær, en titel, 
som FN af uransagelige årsager har 
taget direkte fra kommunist- og so-
cialist-organisationer, ved FN-kon-
ferencen om „Mennesker og Mil-

jø“ i Stokholm i 1972[6]. I Strongs 
meget beskedne biografi på Wiki-
pedia[7] (opdateret siden artiklen 
udkom, red) står der, at han mødte 
en ledende FN-tjenestemand i 1947, 
da Strong var blot 18 år, som arran-
gerede, at han skulle tjene som ju-
nior-sikkerhedstjenestemand ved 
FN‘s hovedkvarter i Lake Success, 
New York. Det var, før den nye FN-
bygning blev bygget på en Man-
hattan-ejendom, der var doneret 
af Rockefeller-familien[8]. Blot ét 
år senere blev Strong praktikant i 
en magtfuld mæglervirksomhed i 
Canada, hvor ”han fik interesse for 
oliebranchen” og blev overflyttet til 
et kontor i ”Albertas oliedistrikt”. 
Der fik han hurtigt job som assis-
tent for en af oliebranchens føren-

de mænd, Jack Gallaher, mens han 
opretholdt sine forbindelser til FN.„

Faktisk var Agenda 21-do-
kumentet i vid udstrækning et 
værk af Maurice Strong, en mys-
tisk mand med en dobbeltsporet 
karriere som både højtstående 
embedsmand i FN, milliardær 
og økonomisk insider, der ud-
vandt Jordens ressourcer i olie- 

og mineindustrien”.

I 1971, før FN-konventionen i 
Stockholm, bestilte Strong en rap-
port om planetens tilstand med ti-
tlen „Only One Earth: Care and 
Maintenance of a Small Planet“[9]. 

 FN’s Agenda 21 stadig 
på fremfærd verden over
„Vi har mulighed for at skabe en ny verdensorden – for os selv og for kommende generati-
oner. En verden, hvor retssamfundet, og ikke jungleloven, styrer nationernes adfærd. Når 
vi lykkes, – og det gør vi, – har vi en reel chance for at opnå denne nye verdensorden, hvor 
et pålideligt FN kan bruge sin fredsbevarende rolle til at opfylde FN’s grundlæggeres løfter 
og visioner“. (George H. W. Bushs tale i starten af Golfkrigen, 1991.)

Af Bruce Tanner
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Rapporten opsummerede resultater-
ne fra 152 førende eksperter fra 58 
lande som forberedelse til det første 
FN-møde angående miljøet. Dette 
var verdens første miljøtilstandsrap-
port. Efter konferencen blev Strong 
formand for det nye FN-miljøpro-
gram (UNEP), og det var han ind-
til 1975. Han var også medlem af 
Brundtland-Kommissionen.

Konferencen i 1972 blev fulgt 
op af adskillige andre store konfe-
rencer og flere møder over hele ver-
den, hvor den spirende globalisme-
dagsorden blev fremlagt. På trods 
af denne lange proces‘ udspekule-
rede metode og de måder, den un-
dgik almindelige mediers søgelys 
på, har Agenda 21 på en eller anden 
måde holdt kursen ved konstante 
gentagelser. I 1976 blev der afholdt 
en FN-konference om bebyggelse, 
der afstedkom en erklæring med 
26 principper vedrørende miljø og 
udvikling: En handlingsplan, der 
indeholdt 109 anbefalinger og en 
løsning[10].

Her er et uddrag fra konferen-
cens præambel:„

Jord kan ikke behandles 
som et almindeligt aktiv kont-
rolleret af enkeltpersoner og un-
derlagt markedets pres og inef-
fektivitet. Privat ejendomsret er 
også det primære instrument for 
akkumulering og koncentration 
af rigdom og bidrager derfor til 
social uretfærdighed: Hvis det 
ikke kontrolleres, kan det bli-
ve en stor hindring i planlæg-
ningen og gennemførelsen af 

udviklingsordninger...”

Denne indledning efterfølges 
af 65 sider med meget specifik-
ke landbrugsrekommandationer. 
Blandt de mange rekommandatio-
ner er: A-1) Omfordel befolkning i 
overensstemmelse med ressourcer, 
D-1) Regeringen skal kontrollere 
jordbrug for at opnå en retfærdig 
fordeling af ressourcer, D-2) Kon-
trol af arealanvendelse gennem zo-
neinddeling og planlægning af jord-
brug, D-3) Overskydende profit fra 
jordbrug skal genindvindes af re-
geringen, D-4) Offentligt ejerskab 

af jord skal bruges til at reformere 
by- og landdistrikter, og D-5) Ejen-
domsret skal adskilles fra bygges-
tilladelser, som det offentlige skal 
varetage.

Dernæst i efteråret 1983 blev det 
på FN‘s 38. generalforsamling ved-
taget at oprette en kommission, der 
havde til formål „at foreslå langsig-
tede miljøstrategier for opnåelse af 
bæredygtig udvikling i år 2000 og 
fremover[11]. 

Gro Harlem Brundtland, tid-
ligere (og senere) statsminister af 
Norge og vicepræsident for Socia-
listisk Internationale (SI), som un-
dertiden kaldes for „globalismens 
vugge“, blev udpeget som formand 
for kommissionen. I hendes forord 
til ”Vores Fælles Fremtid”, også kal-
det ”Brundtland-rapporten”[12], en 
400-siders rapport fra, hvad der vil-
le blive kendt som Brundtlandkom-
missionen, skrev hun: „En global 
dagsorden for forandring“. Det var 
det, som Verdenskommissionen for 
Miljø og Udvikling blev bedt om at 
formulere. Det var et presserende 
opråb fra FN-forsamlingen...“ På 
denne konference dukkede udtryk-
ket „bæredygtig udvikling“ først op. 

Det er fra denne langsigtede 
plan, der opstod 20 år før Rio-top-
mødet i 1992, at de mange tilsyn-
eladende venlige termer stammer: 
Bæredygtighed, smartvækst, robus-
te og gangvenlige byer, og tætbe-
folket, blandet bebyggelse. For 10 
år siden havde ingen tilsyneladen-
de hørt om disse begreber, men nu 

er de overalt. Her er nogle af nøg-
leordene: Egenkapital, prisvenlige 
boliger, konsensus, social retfærdig-
hed, bebyggelse, afvandingsområ-
der, facilitator, vandforureningskon-
trol (BMP), målbaseret uddannelse 
(OBE), miljøgenopretning, livskva-
litet, til gavn for alle, offentlige/pri-
vate partnerskaber, fælles bedste, 
samarbejde, tværfaglig, parthaver, 
fra skole til arbejde, visioner, og 
det meget vigtige ord: Lokal. Hvis 
du ser disse ord, især sammen, kan 
du være sikker på, at det er sprog, 
der har til hensigt at implementere 
denne dagsorden.

I 1992 deltog 172 regeringer i 
Rio-topmødet, og 116 lande havde 
sendt deres statsoverhoveder. Der 
var også 2.400 mennesker fra FN-
tilknyttede NGO‘er. Ligeledes var 
præsident George H. W. Bush der 
på Prins Charles‘ yacht, hvor han 
underskrev Agenda 21-dokumen-
tet uden at have juridisk hjemmel 
til at kunne gøre det.

I 1993, kort efter at Bill Clinton 
tiltrådte, hjalp Nancy Pelosi[13] og 
33 oprindelige medsponsorer til 
med at indføre lovgivning, der skul-
le implementere Agenda 21. Lov-
forslaget blev vedtaget i Repræsen-
tanternes Hus, men blev blokeret i 
Senatet. Men med klart internati-
onalt pres for at fremme program-
met skabte den demokratiske præ-
sident, Bill Clinton, i juni 1993 The 
President‘s Counsil on Sustainable 
Development[14], som siden har pla-
ceret repræsentanter for bæredyg-

tighed i alle føderale afdelinger og 
agenturer. Det har resulteret i ad-
ministrative regulativer, der hånd-
hæver Agenda 21-politikker som 
reel lovgivning, muligvis uberetti-
get, og i store ændringer i føderal 
finansiering, der tvinger delstater-
ne til at rette sig efter føderale an-
visninger.

En international traktat, ”Kon-
ventionen om Biologisk Diversi-
tet” (CBD)[15], blev også præsen-
teret på Rio-topmødet for at blive 
underskrevet, og den blev til også 
bragt frem i det amerikanske senat 
til ratificering i 1994. Det så i første 
omgang ud, som om den ville blive 
vedtaget, men lige før det skete, blev 
tekster fra bogen, ”Global Biodiver-
sity Assessment” (GBA)[16], som 
ikke blev offentliggjort før halvan-
det år senere, lækket til senatorer-
nes personale. Det nu kendte ”Bio-
diversity Wildlands Map”[17] blev 
også lækket.

Kortet viste planen om at flyt-
te amerikanere væk fra landet og 
ind i tætte bosættelseszoner. Trak-
taten blev ikke ratificeret, og main-
stream-medierne rapporterede, at 
GBA-bogen ikke fandtes. Kongres-
sen har indtil videre nægtet at im-
plementere Agenda 21 som officiel 
amerikansk lovgivning. Men den 
er blevet fremdrevet af præsiden-
tielle påbud.

”The End of Natural Proper-
ty Rights”, FN‘s politik vedrøren-
de jord, har været tydelig siden 
1976-konferencen om bebyggel-

Præsident George H. W. Bush før en fælles session af kongressen (11. 
september 1991), hvor han gav sin berømte „New World Order Speech“. 
(Foto: Screenshot på Youtube [28]).

Maurice Strong, 2015, canadisk forret-
ningsmand i olie- og mineralindust-
rien. (Foto: Lymantria, CC BY-SA 3.0)
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se. Dens indledning om jord cite-
ret ovenfor fortsætter:„

Social retfærdighed, by-
fornyelse og udvikling, tilveje-
bringelse af ordentlige boliger 
og sunde forhold for befolknin-
gen kan kun opnås, hvis jorden 
anvendes i samfundets helheds 
interesse. Offentlig kontrol af 
arealanvendelse er derfor nød-
vendig for dets beskyttelse som 
et aktiv og for opfyldelsen af 
de langsigtede målsætninger 
for politikker og strategier for 
bebyggelse. Dette viser tyde-
ligt, at FN-beslutningstagernes 
holdning er, at privat ejendom 
nu skal betragtes som et soci-
alt aktiv, der skal kontrolleres 
af det offentlige. Præcis hvad, 
denne offentlige karakter er, er 
dog uklart. I den femte tilføjel-
se til USA‘s forfatning står der: 
„Ingen person skal ... fratages 
... ejendom uden retfærdig ret-
tergang; ej heller må privat ejen-
dom fratages til offentligt brug 
uden rimelig kompensation“.

Men i FN‘s ”Verdenserklæring 
om Menneskerettighederne” arti-
kel 17, stk. 2, står der: ”Ejendom 
må ikke fratages vilkårligt”[18]. 
Det gør en stor forskel. Det offent-
lige må gerne fratage ens ejendom, 
så længe det ikke gøres vilkårligt.

Det lader til, at Santa Cruz 
County er blevet udvalgt til at være 
et af de første steder, hvor Agenda 
21 implementeres. To år før Agen-
da 21 blev fremlagt i 1992, vedtog 
borgerne i Santa Cruz County Fo-
ranstaltning C: ”Miljøets årti“, der 
indeholder mange af de vigtigste 
grundprincipper fra FN-planen. Lo-
ven er blevet bekræftet på ny hvert 
tiende år af et tilsynsråd, og der 
rapporteres regelmæssigt om den 
i afdelingen for byplanlægning[19].

Tilsynsrådet fulgte også Agen-
da 21 i 1993-94, da de officielt god-
kendte processen beskrevet i ”Det 
Bæredygtige Santa Cruz: Lokal 
Agenda 21”. Det er en 100-siders 
vejledning til byplanlægning, der 
blev udarbejdet af Action-Santa 
Cruz County og Santa Cruz Chap-
ter of the United Nations Associ-
ation. I Agenda 21 opfordres der 
direkte til denne type dokument. I 
kapitel 28: „Lokale myndighedsin-
itiativer“ er det første mål beskre-
vet: „(a) I 1996 skal de fleste loka-
le myndigheder i alle lande have 
gennemført en høringsproces med 
deres befolkninger og opnået enig-
hed om „en lokal Agenda 2I“ for 
samfundet...” Direktivet var selv-
følgelig ukendt for de fleste i USA.

I vores samfund er direkte ind-
dragelse af folks ejendom indtil vi-
dere uacceptabelt for de fleste men-
nesker. Hvad man i stedet for har 
gjort, særligt i Santa Cruz, er at bru-
ge tilladelsesprocesser, zoneindde-
ling og beskatning[20], herunder de 
berygtede „red tags“, så man grad-

vist fjerner den produktive brug 
af jord fra ejendomsejere uden at 
kompensere dem.

Selv om Santa Cruz er et for-
holdsvist lille county, har det den 
næststørste byplanlægningsafde-
ling i staten efter L.A. County. Der 
er for tiden registreret tusindvis af 
red tags her, og ifølge nogle beret-
ninger er hundreder af husejere 
blevet tvunget til at forlade deres 
ejendomme, der i mange tilfælde er 
blevet overført til insidere og priva-
te partnere gennem metoder, som, 
mange mener, er korrupte. Ofte, ef-
ter den nye ejer er kommet til, æn-
dres zoneinddelingen, eller tilladel-
sen udstedes til nye anvendelser.

Det bliver stadig vanskeligere at 
få tilladelser til enkeltfamiliehuse, 
samtidig med at det er lettere at få 
tilladelse til tætbefolket, blandet be-
byggelse, der typisk er etager med 
små lejligheder over butikslokaler 
af tvivlsom nytteværdi, også kaldet 
„Stack n ‚Pack“-boliger[21]. Santa 
Cruz‘ tilsynsråd er i færd med at 
indføre en ny skat, der skal finan-
siere disse tætbefolkede boliger til 
folk med lav indkomst gennem en 
vurdering af prisvenlige boliger af 
alle nye byggerier, også tilbygnin-
ger. Dette vil få prisen på husbyg-
gerier til at stige med muligvis tu-
sindvis af dollars.

International Council for Local 
Environmental Initiatives[22], el-
ler ICLEI, er en FN-NGO, der blev 
grundlagt i 1990 i Generalforsam-
lingskammeret i FN-bygningen på 
Manhattan. ICLEI-personale skrev 
et af kapitlerne i Agenda 21-doku-
mentet under ledelse af Maurice 
Strong. Santa Cruz City og County 
har begge været medlemmer af IC-
LEI siden dets grundlæggelse, selv 
om lokalt ansatte embedsmænd i 
tidens løb har forsøgt at hemme-
ligholde det. ICLEI arbejder på at 
implementere politikker helt fra 
FN‘s globalisme-topniveau ned til 
lokale samfund under dække af at 
blive vejledt af dets medlemskab.

ICLEI var direkte involveret i 
skabelsen af de californiske pa-
ragraffer, AB 32 og SB 375, hvor 
vores drivhusgasemissioner blev 
pålagt voldsomme begrænsninger 
på grund af den stærkt promove-
rede og alligevel meget tvivlsom-
me teori om, at global opvarmning 

er forårsaget af CO2. ICLEI blev 
derefter hyret af hundredvis af byer 
og amter i Californien for at hjælpe 
dem med at udarbejde klimahand-
lingsplaner, der skulle hjælpe med 
til at nå de drivhusgasreducerings-
mål, der fremgår af AB 32. Dette 
er en alvorlig interessekonflikt fra 
denne formelle gren af FN.

Regionalisme: Regional forvalt-
ning er et koncept, der er vokset 
i USA siden anden verdenskrig. 
Regionalisme er blevet udbredt i 
USA primært gennem præsiden-
ters udøvende myndighed, herunder 
Nixons oprettelse af føderale re-
gioner, der strækker sig over fle-
re stater, og gennem forvirrende 
bestemmelser i kongressens love, 
hvor regionale byplanlægningsor-
ganer eller regeringsråds (COG‘s) 
handling kræves, så de mere og 
mere essentielle føderale midler, 
der kræves til større offentligt ar-
bejde, sikres. Regionale agenturer 
er sammensat af udnævnte embeds-
mænd fra alle niveauer af lokal-
forvaltning, og vælgere kan ikke 
influere dem. Vores lokale COG 
er sammenslutningen af Monte-
rey Bay Area Governments (AM-
BAG), der blev grundlagt i 1968, to 
år efter US Model Cities Act skab-
te rammerne for AMBAG som et 
finansieringsmedie.

COG for de ni amter i San Fran-
cisco Bay Area er ABAG, Associ-
ation of Bay Area Governments. 
ABAG samarbejder med ICLEI 
for at skabe programmet, „One 
Bay Area“[23]. „One Bay Area“ 
er et vigtigt initiativ til at frem-
me gennemførelsen af Agenda 21 
omkring San Francisco Bay Area. 
Denne plan for en region med 7,5 
millioner mennesker er lavet til at 
genskabe regionen som et smart-
vækst-område med befolkningstæt-
te boliger og offentlig transport-
planlægning.

I løbet af de næste 20 år for-
venter ABAG 630.000 nye boliger. 
ALLE boligbyggerier nævnt i pla-
nen er multi-familieboliger. 80% 
af disse boliger skal ligge inden 
for en radius af 0,8 km af planens 
„transitkorridorer“, og tilladelser 
gives ikke uden for disse zoner. 
Én korridor, El Camino Real, der 
løber fra San Jose til San Francis-
co, vil blive omdannet til en ræk-Illustration: Activistpost.com / 2.bp.blogspot.com
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ke regeringskontrollerede ”Stack 
‚n Pack”-smartvækst-byggerier. 
Planen er, at alle private køretøjer 
skal forbydes på det, der vil blive 
kaldt ”The Grand Boulevard”[24]. 
Gennem ABAG-COG‘en har den 
føderale regering tilsidesat over 
300 milliarder dollars til denne 
”Bay Area-plan”, hovedsageligt 
fra landevejsafgifter.

Lokalt er der foreslået noget li-
gnende, men mere beskedent un-
der den nydøbte „Sustainable Santa 
Cruz County“-lokaltransportplan, 
hvor det centrale element i sidste 
ende vil blive en udvidet „Soquel 
Drive Corridor“ fra Dominican 
Hospital til Aptos, hvor hundred-
vis af enheder af „Stack n ’Pack“-
boliger vil blive bygget i nærhe-
den af planlagt offentlig transport, 
der vil omfatte den højt roste „Rail 
Trail“ og muligvis også togtrans-
port. Som et led i at få os til at 
deltage i den planlagte bæredyg-
tige udvikling er offentlige kon-
sensus-møder regelmæssigt blevet 
afholdt de seneste par år af byplan-
lægningsafdelingen og Sustainab-
le Santa Cruz County.

Nylige fremskridt i globalisme-
programmer for bæredygtig ud-
vikling: I 2015 oplevede vi to vigti-
ge begivenheder, der skulle fremme 
og puste nyt liv i global befolk-
ningskontrol og en meget mærk-
værdig sammenfald mellem soci-
al manipulation og pavedømmet. 
Fra den 25.-27. september afholdt 
FN konferencen om bæredygtig-
hed post 2015 i FN‘s hovedkvar-
ter i New York, og her fremførte 
pave Frans en formel præsentati-
on af sin store miljøforkæmper-en-
cyklika: „Laudato Si“[25]. Konfe-
rencen er en tydelig forlængelse af 
Millennium-topmødet i år 2000. I 
stedet for de otte 2015-mål, „Mill-
ennium Development Goals“, der 
skulle gennemføres inden 2015 
(ingen er gennemført), får vi den-
ne gang 17, der skal indføres in-
den år 2030. Jeg vil blot dele mål 
17: „Styrke implementeringsme-
toder og puste nyt liv i det globa-
le partnerskab for bæredygtig ud-
vikling“[26]. Man kan roligt sige, 
at dagsordenen for det 21. århund-
rede går fremad.

Og så fra den 30. november til 
den 11. december i Paris, Frankrig, 

er COP21 slået op som „FN‘s kli-
makonference“. Faktisk står COP 
for ”Conference of the Parties of 
the Kyoto Accords”, så det er in-
teressant at se arrangementet ind-
ordnet i FN. Selv om IPCC-rap-
porten fra 2014 i afsnittet om sand 
klimavidenskab indrømmede, at 
der ikke har været nogen signifi-
kant opvarmning af planeten i de 
seneste 15 år eller deromkring[27], 
på trods af de desperate opråb om 
den kommende katastrofe, der står 
beskrevet i rapportens „resumé for 
beslutningstagere“, bliver vi nu uo-
phørligt lobbyet om „klimaforan-
dring“ af de store virksomhedse-
jede mainstream-medier (og NPR) 
som forberedelse til et rigidt „kul-
stofbekæmpelsesregime“, som de 
håber at skabe på konferencen.

Jeg vil kort berøre den tilsyn-
eladende synkronisering af pavens 
encyklika og den enorme indsats 
verden over for at fremme FN‘s 
dagsorden. Selv om man nemt kan 
se, hvorfor mange finder nogle af de 
idéer, der er udtrykt i dagsordenen 
bevægende, ja, måske endda poe-
tiske, virker de på mig ret diffuse 
og forvirrende. Derudover er pa-
vens fokus på at fremprovokere et 
behov for en hurtig reaktion på en 
påstået „klimakrise“ og på proble-
mer, der i skræmmende grad ligner 
dem, der driver FN‘s bæredygtige 
udvikling, ret påfaldende. Nogle i 
„klimavirkelighedsmiljøet“ er gla-
de for, at pavens budskabs åndeli-
ge kraft kan skubbe deres ønske 
om en seriøs løsning på kulstofs-
”forurening” helt til tops. I så fald 
har det været meget belejligt.
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